
 

 

Lantlollorna hösten 2012Lantlollorna hösten 2012Lantlollorna hösten 2012Lantlollorna hösten 2012    
    

29/8 kl 18.3029/8 kl 18.3029/8 kl 18.3029/8 kl 18.30    
Strö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö Hembygdsgård    

Bli energismart med kommunens klimatBli energismart med kommunens klimatBli energismart med kommunens klimatBli energismart med kommunens klimat---- och  och  och  och 
energirådgivare Martin Holmén!energirådgivare Martin Holmén!energirådgivare Martin Holmén!energirådgivare Martin Holmén!  
 
Efter föredraget bjuder vi på frallor och går igenom höstens 
program. 
    

2/10 kl 18.302/10 kl 18.302/10 kl 18.302/10 kl 18.30    
Strö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö Hembygdsgård    

FlärdkvällFlärdkvällFlärdkvällFlärdkväll    
    
Ingrid Svensson, oberoende återförsäljare för Forever, berättar 
om hälsosam hudvård och make up. Vi drar lott om vem som 
blir kvällens ”demonstrationsexemplar”. Vinnaren får en härlig 
djuprengörande ansiktsbehandling. De populäraste produkterna 
finns till försäljning under kvällen, övrigt kan beställas. Vi 
avslutar kvällen med både flytande och andligt ”bubbel” med 
tilltugg.  
Bindande anmälan senast månd. 17/9 till Ulla 044-740 96, 
ovarpsulla@live.se . Pris 50 kr. 
    

24/10 kl 18.3024/10 kl 18.3024/10 kl 18.3024/10 kl 18.30    
Strö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö HembygdsgårdStrö Hembygdsgård    

Fira FNFira FNFira FNFira FN----dagen tillsammans med Gertrud Ohlsson som dagen tillsammans med Gertrud Ohlsson som dagen tillsammans med Gertrud Ohlsson som dagen tillsammans med Gertrud Ohlsson som 
berättar om sina FNberättar om sina FNberättar om sina FNberättar om sina FN---- och SIDA och SIDA och SIDA och SIDA----uppdrag!uppdrag!uppdrag!uppdrag!    
    
Vi fikar under kvällen.  
Bindande anmälan senast onsd. 17/10 till Marie Hjörring  
044-734 04, marie.andersson@kund.biknet.se 
    

11/12 kl 18.3011/12 kl 18.3011/12 kl 18.3011/12 kl 18.30    
Viola DesignViola DesignViola DesignViola Design    

Gör dina egna julgrupper!Gör dina egna julgrupper!Gör dina egna julgrupper!Gör dina egna julgrupper!    
    
Vi träffas vid Hembygdsgården kl. 18.00 för samåkning till 
Viola Design i Kristianstad. Ta med egna skålar eller krukor 
om du vill. Blommorna köper vi där. Fika med lussekatt och 
glögg.  
Bindande anmälan senast tisd. 27/11 till Britt-Louise  
044-740 26. Maxantal 15 st. Blir vi många kan vi komma den 
12/12 också. 
    

    
Medlemsavgiften, 100 kr, betalas helst vid första träffen. 

 
Övarpsgruppen hälsar er välkomna till alla höstens aktiviteter!Övarpsgruppen hälsar er välkomna till alla höstens aktiviteter!Övarpsgruppen hälsar er välkomna till alla höstens aktiviteter!Övarpsgruppen hälsar er välkomna till alla höstens aktiviteter!    


